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Nyt fra Bestyrelsen  
( Af Anders Haarup ) 

 
Holdskakken i alle rækkerne har nu fundet sin afslutning og resultatmæssigt har slutre-
sultatet overordnet set været tilfredsstillende. Hvad angår vores 1. hold, så var vores 
start på sæsonen noget hektisk og der har i løbet af sæsonen været store udfordringer 
for vores holdleder – Morten – til at få samlet et kampdygtigt hold. Inden sidste runde 
var vi derfor også i risiko for at rykke ned. Det var hele 8! andre hold dog også, så ud-
over Jetsmark, der så godt som havde sikret sig danmarksmesterskabet og Hillerød, der 
i den anden ende var ude, ja så var alle de øvrige hold i risiko for at rykke med Hillerød 
ned. Skakligaen har nok aldrig tidligere været så tæt, så man må sige, at spændingen 
var bevaret helt hen til de sidste par runder.  Da ”røgen” havde lagt sig efter dobbeltrun-
den i Odense, ja så kunne vi trække os tilbage på en samlet 6. plads og dette må nok 
betegnes som værende ”bestået”, når vi også tager i betragtning, at det var vores debut 
i den bedste række. 
 
Vores 2. hold, som indtil nu har spillet i Mesterrækken, har dog til fulde levet op til vores 
håb om, at kunne gøre sig gældende når det handlede om at spille med i toppen af ræk-
ken. Med kun et enkelt nederlag i løbet af hele sæsonen, kunne holdet helt fortjent løfte 
pokalen og til næste år kalde sig et 2. divisions hold – STORT TILLYKKE SKAL LYDE 
HERFRA.  
 
Vi nærmer os nu tiden, hvor vi skal afholde vores årlige Generalforsamling. Denne fin-
der sted tirsdag den 17. april og jeg vil derfor gerne opfordre alle, til at komme og give 
deres mening til kende. Det er klubbens højeste myndighed så det er utrolig vigtigt, at 
alle der har noget på hjertet får luftet dette. Det uanset om det er positive meninger/
holdninger eller det modsatte. Klubben kan kun udvikle sig, hvis vi fastholder de ting, 
som medlemmerne kan bakke op om og omvendt får ændret de ting, som man ikke 
mener, går i den rigtige retning. 
 
Inden da skal vi dog have afviklet afslutningen af skoleskakken.  Traditionen tro, holdes 
denne nede i klubben en ganske almindelig klubaften, nærmere betegnet tirsdag den 
27. marts. Dette er en afslutning, som alle vores kære skoleskakelever ser rigtig meget 
frem til og de møder rigtig talstærkt op sammen med alle deres familiemedlemmer. De 
glæder sig bla. til denne aften, da de her har mulighed for at vise deres lærte færdighe-
der frem mod os ”gamle”. Jeg vil derfor på det kraftigste gerne opfordre alle til at komme 
i god tid denne aften, så vi kan tage imod alle de unge mennesker, som på sigt skal 
drive vores klub videre, så vi i fællesskab kan få fejret deres flotte præstationer igennem 
sæsonen og i forlængelse af denne fejring, få spillet nogle partier imod dem.  
 
På rigtig glædelig gensyn nede i klubben.  
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Team Nordea Skb. i Græsted - 1.dag  
 (Af Peter Wheadon) 

 
Lørdag den 14.januar spillede 1. holdet mod Århus/Skolerne. Resultatet blev et neder-
lag på 3-5 hvilket svarede til den forventede score. Et hæderligt nederlag må man sige. 
  
Et lyspunkt blev Mads' 4. sejr i træk for holdet i denne sæson. Han skriver: åbningen 
blev Skandinavisk, og jeg fik en en lille fordel ud af åbningen. Sort prøvede at befri sin 
stilling ved at bryde i centrum med....e6-e5!?, men jeg beholdt kontrol over situationen, 
og han endte med en isoleret dobbeltbonde i f-linjen. Jeg opnåede da en stilling, som 
jeg næsten aldrig ville kunne tabe (god springer mod dårlig løber + bedre bondestruk-
tur). Sort var ivrig efter at få byttet dronningerne og få rettet sin bondestruktur, men jeg 
vandt dog en bonde på vejen (efter en lille springermanøvre, som han nok havde over-
set), og derefter var slutspillet ikke holdbart for ham, og jeg vandt efter 48 træk. 
  
Et andet lyspunkt var Leifs gevinst. Han fortæller: lige spil de første 25 træk, hvorefter 
modstanderen i tidnøden spiller nogle unøjagtigheder, der giver mig en lille fordel. Den-
ne fordel udbygges i den stærke tidnød, selvom jeg kikser en let gevinst i træk 38, og 
efter tidnøden har jeg et teknisk vundet slutspil, selvom han har springer og 2 bønder for 
et tårn. PW tilføjer: endnu et eksempel på Leifs slutspilkunst. Et teknisk vundet slutspil 
er ofte svært at vinde! 
  
Nicolai V. Pedersen havde sort i et Wienerparti og opnåede hurtigt ligestilling. En del 
brikker blev byttet af efter en veltimet bondefremstød i centrum fra Nicolai og med et lige 
slutspil i sigte enedes parterne om remis efter 21 træk.   
  
Silas Lund debuterede for holdet. Han fortæller at han med aktivt spil tog initiativet om-
kring træk 15. Stillingen var lovende og han afslog derfor modstanderens remistilbud. 
Men fra den kritiske stilling spillede han flere gange forkert og endte med at tabe. 
  
Lørdagens kamp blev en trist affære ifølge Jan. Han spillede mod John Rendboe som 
han aldrig tidligere havde spillet imod. Efter 18 træk lavede han en "tåbelig fejl" som 
omgående kostede en officer og partiet. 
  
På bræt 8 var Colin oppe imod en spiller med næsten 400 mere i rating. Han spillede 
godt langt hen ad vejen. Colin fortæller: efter 9 træk stod jeg super godt og det sagde 
min modstander også. Jeg valgte den forkerte plan og åbnede stillingen i stedet for at 
lukke den. Et forkert træk kostede en bonde men gav mig god plads og min modstander 
fik noget at tænke over. Desværre tænkte han rigtigt og jeg måtte opgive til sidst. 
  
På bræt 7 havde Morten sort mod en spiller med over 400 mere i rating - en temmelig 
frygtindgydende kombination. Hans modstander kom en anelse bedre ud af åbnin-
gen pga. sin bedre bondestruktur, men mere blev det ikke til. Morten spillede faktisk 
virkelig godt, og ved træk 35 havde han opnået en fuldstændig lige stilling. Imponeren-
de. Men tidnød bankede på døren og en unøjagtighed fra Mortens side var nok til at 
omdanne stillingen til et tabt slutspil. Et ærgerligt nederlag efter alt det modspil Morten 
havde ydet. 
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Vi slutter med et rigtigt kampparti, hvor Nicolai Löwenstein havde hvid mod en noget 
højere ratet modstander. Dette blev også dagens længste parti. Åbningen blev Reti, 
hvor der straks blev skabt ubalance i stillingen, som meget hurtigt blev knivskarp. Begge 
spillere angreb, og der måtte hele tiden vælges mellem mange skarpe varianter. Der 
blev ikke givet ved døren. Partiet mundede til sidst ud i et slutspil, hvor Nicolai havde to 
forenede fribønder mod modstanderens løber og fri randbonde. Her viste Nicolai klasse-
spil ved at forære sine bønder væk og med kongen skynde sig ned til randbondens for-
vandlingsfelt som modstanderens løber ikke kontrollerede. Remis! Sådant spil kræver 
nerver af stål. 
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Team Nordea Skb. i Græsted - 2.dag  
 (Af Peter Wheadon) 

 
Søndag den 15. januar tabte 1.hold 2½-5½ til K41. Dette resultat var præcis som for-
ventet ifølge holdenes relative styrker. Følgende rapport bygger en del på spillernes 
egne kommentarer som typisk følger efter lidt fra undertegnede.  
  
På første bræt kom Nicolai V. Pedersen godt fra start og inden der var gået 10 træk i en 
c3 Sicilian var begge hans modstanders springere parkeret på randen (a6 og h6). Der 
blev kæmpet hårdt om kontrol med centrum men da partiet nærmede sig slutspilfasen 
havde Nicolais modstander tre forenede bønder på kongefløjen. Disse viste sig at være 
for stærke og Nicolai måtte strække våben efter en hård og meget jævnbyrdig kamp.  
  
På andet bræt havde Mads sort i en Trompowsky. Han fulgte en linie som er blevet spil-
let af Fedorowicz i et parti hvor han slog selveste åbningens store profet Julian Hod-
gson. Mads beretter at han påtog sig en svækket bondestruktur i bytte for aktivt offi-
cerspil og løberpar. Det lykkedes ham at få sin bondestruktur rettet ud ved at undermi-
nere modstanderens centrum hvorefter det var klart at han havde fordel. Mads vandt en 
bonde, og for ikke blot at blive løbet over ende forsøgte hvid at ofre sin sidste officer for 
to bønder, således at Mads havde dronning + løber + 3 bønder mod dronning + 4 bøn-
der på samme fløj. Mads fik langsomt vundet en bonde og passiviserede hvids stilling 
totalt, og selvom hvid forsøgte i lang tid, så kunne han ikke forhindre Mads i at få ned-
brudt hans forsvar i sidste ende. 
  
Silas Lund havde hvid mod en spiller med nøjagtig samme rating som ham selv. Åbnin-
gen blev Kongeindisk ved trækomstilling og efter 7 træk var der nået til en forholdsvis 
sjælden stilling men hvor hvid har haft en fantastisk score: 14 gevinster mod kun ét tab 
og 5 remiser. Silas lagde op til angreb med en relativt tidlig h4. Hans modstander stille-
de defensivt op hvorefter spillerne enedes om remis. Silas beretter at hans nederlag 
dagen forinden påvirkede sit spil og han stod lovende mod hans modstander. Men han 
overvurderede modstanderens chancer og undervurderede sine egne - og indvilgede 
derfor i remis efter 20 træk. 
  
Leif havde sort og spillede Skandinavisk. Partiet fulgte teorien langt hen ad vejen. Leif 
viste angrebslyst ved at åbne g-linien og nå en stilling, som minder om Bronstein-Larsen 
varianten i Caro-Kann, som spilles af dem som går efter gevinst og som kan lide at ska-
be ubalance i en stilling.  Leif beretter at han var under pres de første 17 træk men ud-
lignede i træk 18-22. Senere overså han den rigtige fortsættelse og, som han 
selv udtrykte det, "lavede jeg en grov fejl, hvorefter jeg blev kørt over". 
  
Jan havde hvid i en Siciliansk Löwenthal Variation hvor sort spiller en tidlig e5. Min åb-
ningsbog siger, at det det ser grimt ud men at sort har visse kompensationer! Stillingen 
var hurtigt meget åben og uklar og teoribøgerne kunne hurtigt lægges på hylden. I vilde 
komplikationer havde sort vistnok fordel men begge konger var fanget i midten og stillin-
gen var ustruktureret, åben og knivskarp - en stilling hvor den mindste unøjagtighed 
kunne blive afgørende. Jans modstander lavede en enkelt fejlvurdering og så var det 
mat i to træk. Rigtig godt spillet af Jan mod en noget højere ratet modstander.  Jan be-
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retter at han havde spillet denne variant i siciliansk før i sin kamp mod SK41 og at hans 
modstander Kristen Schmidt havde han spillet mod en gang tidligere - for ca. 30 år si-
den. Jan mener at han selv lavede en fejl i åbningen som gjorde partiet unødigt svært 
og det blev et rigtigt kampparti som han heldigvis vandt. 
  
Nicolai Löwenstein havde sort og spillede fransk men hvids måde at tackle denne åb-
ning på var ret så uortodoks således at også her kunne teoribøgerne lægges hurtigt på 
hylden. Stillingen blev knivskarp og fuld af gensidige trusler. I forviklingerne tabte Nicolai 
en bonde og hvid kunne med begge tårne trænge igennem til 7.række. Alligevel kunne 
Nicolai slå kontra mens hvid stille og roligt parerede hans modangreb, hvorefter hvid 
stod til at vinde en anden bonde og stillingen var ikke til at redde. 
  
Morten havde hvid mod en spiller med ca. 400 mere i rating. Han kom godt fra åbningen 
men beretter at han tillod sin modstander alt for meget på dronningfløjen. Det er vistnok 
rigtigt idet han havde en chance for selv at gå til angreb på kongefløjen men valgte en 
mere defensiv stil. Derefter doblede sort sine tårne på den halvåbnede b-linien og Mor-
ten kom under tiltagende pres som til sidt blev udslagsgivende til trods for hård mod-
stand fra Mortens side. 
  
Colin var ligesom Morten oppe imod en meget højere ratet spiller. Og for at gøre ondt 
værre havde han sort! Colin beretter at han spillede Slavisk a6 og fik en lige stilling. 
Hans modstander spillede afbytningsvarianten og derefter g3 og Lg2 som virkede lidt 
underligt. Stillingen blev meget lukket og alt foregik på dronningfløjen. Hvid prøvede alt 
og begge spillere kom i tidsnød ved den sidste tidskontrol. Det førte til en lille unøjagtig-
hed fra Colins side som desværre blev afgørende. Som Colin skriver "Det var en skam 
men jeg fik ham til at svede!".   
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Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 



Stærke modstandere!  
Skanderborg III – Randers II 1½ -6½ 

(af Asger J. Andersen) 
 
Vi ved det før kampstart: Næsten alle vore modstandere er på papiret stærkere end os 
– og desværre også i virkeligheden! Denne runde var ingen undtagelse. Resultatet var 
fuldstændig som forventet efter ratingtallene. 
 
Den enlige vinder var såmænd mig selv! Og det halve point sørgede Bjarne Tornbjerg 
for. De øvrige måtte strække gevær efter længere eller kortere kamp. Først færdig var 
Peer, som hurtigt kom under et massivt pres og derfor måtte kapitulere. 
 
Allan holdt ud meget længe. Det så uhyre spændende ud, med særdeles livligt spil! 
Modstanderen satte ind med et officersoffer og stærkt angreb, og det rakte til sejren. 
 
Bjarne Tornbjergs parti kunne jeg følge lidt med i, sådan ud af øjenkrogen. Det lignede 
Bjarnes sædvanlige solide spil, hvad det da også viste sig at være. Slutspillet var med 
uligefarvede løbere samt nogle bønder på hver side. Tit ender den slags remis, men det 
så ud som om modstanderens stilling var lidt bedre. Bjarne holdt dog hovedet koldt og 
sikrede remisen. 
 
De øvrige fire spillere, Leif, Jesper, Asger C. og Axel, havde jeg ikke mulighed for at 
følge, da jeg måtte koncentrere mig voldsomt om mit forsøg på endelig at vinde et parti i 
holdturneringen. Det lykkedes! Det blev et parti som jeg er ganske stolt af, idet det lyk-
kedes mig at hæmme hans udvikling, samtidig med at jeg fik god gang i min egen. Fak-
tisk spillede han hele partiet uden at få løber og tårn på D-fløjen rigtigt udviklet. Han 
brugte meget lang betænkningstid, og da tiden var ved at løbe ud, stod han til udække-
lig mat. ½ 
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Team Nordea Skanderborg – SK 1968  
(Af Peter Wheadon) 

  
Det blev et noget sygdomsramt 1.hold som mødte SK 1968 den 19. februar. Vi savnede 
to IM'er men fik trods alt et hæderligt resultat ved at tabe knebent 3½-4½ som var præ-
cis hvad man kunne forvente ud fra holdenes relative styrker. 
  
Nicolai havde hvid på bræt 2. Det blev Caro-Kann Tartakower Variant som går for at 
være lidt suspekt for sort. Jeg spiller selv denne åbning med sort men jeg er ikke sikker 
på at jeg vi blive ved efter at have set hvordan Nicolai gjorde kort proces! Nicolai valgte 
den stærkeste opstilling. Sort fik aldrig gennemført f6-f5 og Nicolai kunne kontrollere 
centrum samt rette sit skyts mod sorts kongestilling. Først blev der skabt svagheder i 
bønderne omkring sorts konge. Derefter blev et hvidt tårn anbragt på h4 og truslerne 
blev til sidst for stærke. Et skoleeksempel på hvordan hvid bør tackle denne variant af 
Caro-Kann. 
  
På bræt 1 havde Kaido sort i en Queen's Indian. Så vidt jeg kan bedømme det spillede 
Kaido meget kreativt, og langsomt men sikkert etablerede et jerngreb på centrum med 
en meget opfindsom opstilling. Hvid blev langsomt trængt i defensiven med forskellige 
midler bl.a. sorts aktiv brug af sin konge og tryk på den halvåbne b-linie, indtil der næ-
sten ikke var sikre pladser nok til hans tårne. Til sidst var der faktisk ikke plads nok og 
Kaido kunne vinde en kvalitet hvorefter partiet var reelt afgjort grundet sorts vidtfarende 
tårn. Partiet igennem havde Kaido lagt så konstant et tryk på hvids stilling at noget måt-
te på et tidspunkt give efter, selvom jeg ikke rigtig kan se hvor hvid spillede forkert! Et 
godt eksempel på hvordan man kan tage kvælertag på et parti - en spillestil som Petro-
sian blev berømt for. 
  
Jens spillede Kongeindisk mod hvids Engelsk åbning eller omvendt Siciliansk. Stillingen 
blev lige langt hen ad vejen men efter diverse afbytninger i midten af brættet hvid fik en 
springer op på e6. Denne springer måtte fjernes men i denne proces fik hvid mere kon-
trol med centrum og mere aktive løbere. Jens blev presset i defensiven og stod til at 
miste en bonde som ville så betyde at hvid ville få en farlig fribonde på d5. I et forsøg på 
at undgå dette ofrede Jens en officer for kontramuligheder men hvid fandt de rette for-
svarstræk og slaget måtte konstateres at være tabt.   
  
Jans parti var meget skarpt. I en Scotch Game blev der rokeret til hver sin side. Jan 
trængte ind på 5. række med et tårn og en fremskudt fribonde. Men sorts løbere kombi-
nerede godt sammen for at neutralisere Jans springer og løber og det lykkedes sort at 
vinde en bonde. Det var som om dette var et signal til Jan til at angribe igen og han gen-
vandt bonden alt imens han bevarede sin fribonde. Det viste sig at sort havde tilstræk-
kelige ressourcer til at parere Jans ny angreb og i en lige stilling enedes spillerne om 
remis.  
  
Peter Grove havde sort og spillede Fransk forsvar mod hvids Kongeindisk i forhånd. 
Men sidstnævnte åbningen kom ikke rigtig i gang da hvid aldrig fik spillet g3 og Lg2. 
Hvid valgte i stedet et bondefremstød på dronningfløjen men det fik Peter neutraliseret 
med det samme. Begge spillere holdt sig stort set til egen banehalvdel dog med  gensi-
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dige trusler og efter 21 træk i en lige stilling enedes spillerne om våbenstilstand. Et fint 
resultat for Peter mod sin noget højere ratet modstander.  
  
Tavs´ parti var også meget lige. Han havde hvid og det blev Sämisch variant mod Kon-
geindisk ved trækomstilling. Der blev spillet meget solidt af begge spillere. Partiet fulgte 
faktisk et stormesterparti (Babula 2577 - Mamedyarov 2757 fra år 2007) frem til træk 14. 
Sort ofrede en bonde for at åbne g-linien mod hvids konge men det afslog Tavs og et 
par træk senere i en lige stilling enedes spillerne om remis. 
  
På bræt 7 stillede Kai sig op meget solidt mod hvids Dronninggambit ved at spille Clas-
sical Defence. I De Firmians Modern Chess Openings (MCO-14) står det at sort får rin-
ge muligheder for kontraangreb. Dette udsagn har Kai hermed modbevist! Først ofrede 
han en bonde for at svække bondedækningen omkring hvids konge. Dette offer blev 
fulgt op af et spændende offer af officer for et par bønder hvilket fjernede bondedæknin-
gen omkring hvids konge fuldstændigt. Jeg sad ved siden af  og mente at Kai stod til 
gevinst men i åbne stillinger kan det være meget svært at finde de helt korrekte træk. 
Det lykkedes hvid ved et mellemskak at bytte dronningerne af hvorefter Kai havde i be-
ste fald kun remischancer. Ved præcise træk kunne hvid nu køre sejren hjem. Et ærger-
ligt resultat for Kai efter så opfindsomt og aggressivt spil. Han fortjente bedre. 
  
Jeg havde hvid mod Siciliansk. I midtspillet i en lige stilling var jeg for ambitiøs. Jeg ofre-
de en bonde og ofrede desperat en til for, hvad skulle vise sig at være et tandløst an-
greb. Efter kun 20 træk havde mit angrebsforsøg ebbet ud og jeg stod til tab. Efter 30 
træk kunne sort aflevere mat i to træk. 
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Ivanov—Westerberg, Stockholm 2011. 
Sort trækker. 
Her spilllede sort cxb4 og kom til at fortryde 
det. 
Hvorfor? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lerner—Dolmatov, Kerkov 1985. 
Hvid trækker. 
Her spillede hvid Se4, og sort svarede med 
Th6. 
Hvad er hvids bedste træk nu? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
H. Yifan - J. Polgar, Gibraltar 2012. 
Hvid trækker. 
Uden at vente på hvids næste træk valgte 
sort at opgive. 
Kan du se hvorfor? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Giri - Aronian, Holland 2012. 
Sort trækker. 
Efter 2 brillante træk fra sort måtte hvid 
opgive. 
Dette er ikke nogen nem opgave! 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 



Asger J. Andersen – Kjeld Norman  
(af Asger J. Andersen) 

 
Holdturnering 17.01.2012 
 
1.e4 Nf6 2.Nc3 Jeg er ikke helt dus med denne åbning og valgte derfor ikke den traditi-
onelle fortsættelse. Det bevirkede at han hele partiet igennem brugte usædvanlig lang 
betænkningstid. [2.e5 Nd5 3.Nc3 Nxc3 4.dxc3 Nc6 5.Nf3 d5 6.Bf4] 2...d5 3.exd5 Nxd5 
4.Bc4!  Udvikling frem for afvikling! (Sxd5 er til sorts fordel!) 4...Nxc3 5.bxc3 e6 6.Nf3 
Be7 7.0–0 0–0 8.d4 c6 9.Bf4 Nd7 10.Bd3!  Helt efter bogen! Jeg var kommet til et tids-
punkt hvor jeg skulle finde planen - og fandt den åbenbart! 10...Nf6 11.Re1 Lidt forsig-
tigt. 11...Bd6 12.Bg5 h6 13.Bh4 Be7  Uha! Tredje gang denne løber flyttes. 14.Ne5! Her 
står den godt! 14...Nd5 15.Bxe7 Qxe7  

 
Her er vi så ved diagramstillingen. 
 
 16.c4! Nf4  Jeg havde set på risikoen ved at 
få springeren over i kongeangreb, suppleret 
med dronningen. Men jeg mente jeg havde 
styr på det! 17.Be4 Ikke det allerstærkeste 
træk, men jeg vil faktisk gerne beholde min 
løber. Det viser sig på længere sigt at være 
en god disposition! 17...f5 Svækker feltet g6; 
f6 havde været bedre. [eller  17...Qg5 18.g3 
Nh3+ 19.Kg2 f5 20.Kxh3 fxe4 21.Kg2 Qf5 
22.Qd2 c5 23.g4 Qf6 24.Rxe4 b6] 18.Bf3 
Qf6 19.c3!  Ser ikke ud af meget, men er et 
stærkt træk! Ideen er at hvis min springer 
skal til d3, er bonden på d4 udækket. 19...g5 
20.g3 Ng6  [20...Nh3+ 21.Kf1 g4 22.Bg2 Ng5 

23.Rb1 h5 24.Qc2] 21.Bh5  Ikke den bedste plan. 21...Nxe5 22.dxe5!?  Objektivt set 
ikke det bedste. Tårnslag er det naturlige. 22...Qe7 23.Bf3  For ikke at risikere at løberen 
bliver spærret inde/ude. 23...Rd8 24.Qb3!  Forebygger Tb8 (Lxc6!). Og min løber forhin-
drer et fremstød med b-bonden 24...Qc7 25.Rad1! Rxd1 26.Rxd1  Nu kan han faktisk 
godt tage e-bonden, men hvem bryder sig om et tårnskak på baglinjen med to officerer 
bundet? Der er lidt psykologi i det her! 26...Bd7  [26...Qxe5 27.Rd8+ Kg7 (27...Kh7 
28.Qb4 g4 29.Bg2 Qg7 30.Re8 Kg6 31.Qd6 Kh5 32.h3 Qg6 33.hxg4+ fxg4 34.f4 Qh7 
35.Rh8 Qxh8 36.Qe7 Der truer Le4 og efterfølgende mat med Dh4.) 28.Qb4 Qf6 
29.Rxc8 Rxc8 30.Qxb7+] 27.Rd6! Kf7?  Sort synes rådvild. 28.Bh5+ Kg7??  Faktisk det 
dårligste kongetræk, men situationen er vanskelig. 29.Qd1! Rd8 30.g4!  Hvis sort slår 
g4, følger Dd3! 30...Kf8 31.gxf5 Ke7 32.f6+ Kf8 33.Qd3  
 
Sort opgiver da han snart vil gå mat. 
Desuden er hans tid ved at løbe ud. 1–0 
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Skakklubbens julefrokost 2011  
(Af Kell Hansen) 

 
Endnu en gang har jeg oplevet en dejlig aften i gode menneskers selskab, nemlig Skan-
derborg Skakklubs julefrokost. Det undrer mig dog, at ikke flere af medlemmerne kan 
afse tid til nogle timers hyggeligt sammenkomst? 
 
Jeg ved godt at det er en travl tid for mange mennesker, men man skal ikke glemme at 
der er andet end arbejde her i livet, så min opfordring skal være: husk at nyde livet og 
find/tag dig tid til samvær med andre mennesker! 
 
Med ønske om et rigtigt godt nytår til alle i skakklubben, vil jeg også hermed sige tak til 
alle de forretninger, banker og firmaer, som støttede klubben med gaver til Amerikansk 
lotteri ved julefrokosten. 
 
jeg vil opfordre jer alle til at støtte dem, som dermed skabte en mulighed for at tjene lidt 
penge til klubben, herunder kan man se hvem der støttede med gaver, og mon ikke de 
fleste af dem også vil hjælpe klubben i 2012! 
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SCHMIDT BOG & IDE  
EXPERT 
VINOBLE 
PROFIL OPTIK 
 ADELGADE 67 
CLICK FOTO 
SKOUSEN 
FRI CYKLER  
FLUGGER 
SPECIAL BUTIKKEN 
BUTIK ELLE 
SYNOPTIK 
LOUIS NIELSEN 
PROFIL OPTIK 
 ADELGADE 97 
PUNKT 1 
SKORINGEN 
AMBI 
SMUK FEST  
JYSKE BANK 

 

SYDBANK 
ØSTJYSK BANK 
SPAREKASSEN  
KRONJYLLAND 
SPAREKASSEN 
ØSTJYLLAND  
BAUHAUS 
JACKSON 
HUGO MORTENSEN 
CBB MOBIL 
HOME SKANDERBORG 
JYSK 
VIA BILER  
MERRILD KAFFE 
NEM FORSIKRING 
SKANDERBORG 
       ANTENNEFORENING 
CALLE, FLENSBORG 
STØTTEFORENINGEN: 
 1000 Kr.   



Pressemeddelelser     
(Af Asger J. Andersen) 

 

Jonas blev nummer to ved JM i skoleskak! 
Lørdag afholdtes i Silkeborg de jyske mesterskaber i skoleskak. 74 spillere fra hele Jyl-
land havde kvalificeret sig til stævnet, og de var opdelt i grupper med to årgange i hver. 
I yngste gruppe blev Jonas Bjerre en flot nr. to med 6 af 7 mulige point. I samme gruppe 
deltog to andre Skanderborgspillere, og de opnåede begge pæne resultater. Johan Za-
cho Grønhøj fik 4 point; Anton Bryder startede som lyn og torden med sejre i de første 
tre partier, men turneringen er sådan indrettet, at jo flere kampe man vinder, jo stærkere 
modstandere får man i de følgende runder, så Anton måtte tage til takke med de tre 
point. Jeppe Larsen spillede et par grupper højere oppe, og han opnåede to point i det 
stærke selskab. 
 

Overraskende skaknederlag 
Skanderborg Skakklubs andethold havde ellers sat sig godt og solidt på førstepladsen i 
mesterrækken, men i denne uge led klubben et uventet nederlag til Skødstrup Skakklub 
på 3-5. Ganske vist er holdet stadig på førstepladsen, men nu kun med et halvt point 
ned til nummer to! 
Derfor bliver de to sidste runder yderst spændende, idet førstepladsen giver oprykning 
til anden division. Skanderborgs point kom i hus med sejre til Tavs Bjerre og Kai Munk, 
og remis til Colin Watson og Peter Wheadon. 
Også klubbens fjerdehold var i ilden, og her blev det til et pænt uafgjort resultat 2½-2½ 
mod Hinnerup Skakklub. Her vandt Jan Hansen og Jonas Bjerre, mens Jørgen Johan-
sen spillede remis. 
 

Rosenholmmesterskabet i skoleskak 
Lørdag afholdtes et af vinterens grand prix stævner i skoleskak, Rosenholmmesterska-
bet.  
Fra Skanderborg Skoleskak deltog ti spillere, otte fra Niels Ebbesen Skolen og to fra 
Morten Børup Skolen. Flere af deltagerne opnåede flotte resultater. 
I den stærke C gruppe spillede Mads Laugesen og Johan Zacho Grønhøj og fik hen-
holdsvis 3 og 2 point, mens Jonas Bjerre præsterede det fornemme resultat at vinde 
gruppen med 6 af 7 mulige point. Jonas fik en fin, stor pokal med hjem og rykker desu-
den op i B-gruppen, hvor spillerne er betydeligt ældre end Jonas. 
I D-gruppen spillede Anton Bryder igen særdeles flot, fik 5½ point og pokal. Jonathan 
Christensen fik 4½ og ligeledes en pokal. Simon Østergaard sluttede lige efter.  
Jakob Høgh Nielsen, Mikkel Grue, og Tobias Flugt spillede stærkt og fik alle 3 point. 
Tobias Bang Poulsen, der er yngste elev, spillede sin første turnering og vandt to kam-
pe i fin stil. 
 

Fire skanderborgdrenge til jysk mesterskab i skoleskak 
Lørdag d.11. feb. afholdes JM i skoleskak i Silkeborg. Fra Niels Ebbesen Skolen har tre 
drenge kvalificeret sig til at deltage, Jeppe Larsen, Anton Bryder, og Johan Zacho Grøn-
høj, og fra Morten Børup Skolen kommer Jonas Bjerre med. Det bliver spændende at 
se, hvordan de fire talenter klarer sig i det skrappe selskab. 
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Team Nordea Skanderborg Skakklub:  
knebent nederlag til BMS    

(Af Peter Wheadon)  
 
Så nåede vi til 6.runde af Skakligaen og den 29. januar var 1.hold vært for BMS. Resul-
tatet blev en sejr til vore gæster med 4½-3½. Selvom resultatet var et nederlag for 
1.hold klarede vi os lidt bedre end forventet når de relative holdstyrker tages i betragt-
ning. Hjemmebanefordel?  
 
På bræt 2 debuterede Michal Luch med en meget solid sejr. Han havde hvid og hans 
modstander spillede Alekhines Forsvar (1.e4 Sf6). Det er typisk en åbning som sort har 
specialiseret sig i hvorimod hvid vil kun have mødt den sjældent. Sort valgte ovenikøbet 
en variant som min åbningsbog betegner som skarp og som kræver præcist spil fra beg-
ge spillere. Efter kun 13 træk fik Michal etableret en svag fordel i form af en bondemajo-
ritet på 3 mod 2 på dronningfløjen. Denne fordel blev værnet om og gradvis udbygget 
via diverse afbytninger indtil slutspillet hvor Michal stod med en farlig fribonde i c-linien. 
Han vandt en bonde og ved snedigt samspil mellem sit tårn og konge kunne trænge 
modstanderen tilbage og manøvrere sin konge bag de sorte bønder. Et slutspil som 
man kun kan beundre. At spille dette parti igennem er en rigtig oplevelse! 
 
På bræt 1 havde Nicolai sort mod GM Danielsen. Åbningen blev London System som 
blev fulgt af en lang manøvreringskrig. Begge spillere holdt sig for det meste indenfor 
egne banehalvdel men hen imod tidskontrollen fik Nicolai gradvis mere terræn og spille-
rum. Men det blev ikke til noget afgørende gennembrud og i en lige stilling endte partiet 
med trækgentagelse. Meget solidt spillet af Nicolai og et godt resultat for holdet. 
 
Dagens længste parti stod Antonio for. Med sort spillede han Benko Gambit - første 
gambit modtaget og anden gambit afslået. Begge spillere fik etableret en springer i hin-
andens territorium og trusler og modtrusler fygede gennem luften. På bekostning af en 
bonde fik Antonio en dominerende dronning placeret på d4 og havde gevinstchancer. 
Men tidsnød kom i vejen og hans modstander kom tilbage i partiet. Antonio ofre-
de korrekte en springer for to bønder omkring modstanderens konge med på 
det tidspunkt var tiden blevet endnu mere knap. En enkelt fodfejl kostede Antonio partiet 
hvilket var ærgerligt eftersom han havde kæmpet så bravt.  
 
Dagens korteste parti stod Mads for. Han havde sort i et Wienerparti 
(fianchettovarianten) ved trækomstilling. Remis efter 20 træk men kun efter hvid havde 
rokeret langt og tredoblet på den halvåbne f-linie. Mads fandt de korrekte forsvarstræk 
og kunne lancere sit eget bondefremstød på dronningfløjen. I en lige stilling enedes 
spillerne om remis.  
 
Der blev spillet Siciliansk i 4 af partierne. Jan havde hvid og blev mødt med Dragevari-
anten (klassisk). Der blev spillet aktivt af begge parter og ved overgangen fra midtspil til 
slutspil havde Jan vundet 2 officerer for tårn og bonde. Men da modstanderen havde en 
fribonde i midten måtte stillingen betegnes som lige dog nok så ubalanceret. Desværre 
kom der en enkelt fejl fra Jan som var nok til at afgøre partiet i modstanderens favør. 
Ærgerligt at det skulle ske efter så godt spil fra Jan. 

Side 15 



  
På bræt 6 havde Peter Grove hvid i en accelereret dragevariant. Han spillede meget 
aktivt og dominerede centrum fuldstændig hvorimod modstanderens dronning var ledt 
ud på et sidespor. Men modstanderen forsvarede sig godt og opnåede i det mindste 
ligestilling og havde visse angrebschancer. Peter fortæller at han var meget utilfreds 
med sit spil og valgte at opgive selvom stillingen langtfra var tabt. 
 
Ved siden af mig spillede Kai selv Siciliansk Najdorf. Efter 10 teoritræk valgte han en 
sjældent spillet variant men som er blevet spillet af Judit Polgar for at besejre selveste 
Anand! Kai spillede ekstremt solidt i centrum og modstanderen kunne ikke gøre frem-
skridt. Derefter doblede Kai tårnene i den åbne h-linie og trængte igennem til anden 
række. Men stillingen forblev lige og spillerne enedes om remis efter 24 træk. Godt spil-
let af Kai mod sin noget højere ratede modstander. 
  
På 8.bræt havde jeg hvid mod Siciliansk og spillede Grand Prix Angrebet. Åbningen gik 
fint nok men jeg kom under tiltagende pres. Jeg missede en ikke særlig svær kombinati-
on som ville have vundet på stedet men spillede samme kombination et træk senere da 
den ikke var nær så farlig. Alligevel fik jeg 3 bønder og et tårn for 2 officerer hvilket gav 
en lille fordel. Senere i tidsnød gjorde min modstander det nemt for mig ved at lade mig 
nappe et tårn hvorefter sejren kunne køres hjem.  
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Team Nordea Skb. - Hillerød      
(Af Peter Wheadon) 

 
Det blev til en stor sejr for Team Nordea Skanderborg Skakklub i den 3.runde i skakliga-
en. Holdet måtte en tur til Hillerød hvor den lokale klub ligesom Skanderborg var rykket 
op i skakligaen. Efter denne sejr ligger Skanderborg på en fjerde plads hvilket er et godt 
udgangspunkt for resten af sæsonnen.  
  
3 af partierne var forholdvis korte. Alle disse 3 varede 25 træk og alle endte med sejr til 
vore spillere. Et af disse 3 endte med matsætning så det tager vi først. 
  
Mads A. havde hvid i en Benoni som afveg ret hurtigt fra kendt teori. Ved træk 7 spillede 
sort hvad kun kan betegnes som en positionel fejl og lod Mads etablere et stort tryk på e
-linien mod sorts konge som var fanget i centrum. Den sorte konge måtte til f7 og deref-
ter tilbage til e8 og videre til d8 alt imens Mads etablerede et jerngreb om sorts stilling. 
Jeg tøver ved at bruge udtrykket "perfekt spil" men her mener jeg, at det er berettiget. 
Sådan ser det i hvert fald ud for en menig skakspiller som følger partiet ved hjælp af en 
skakcomputer!  Mens sort ikke kunne frigøre sin stilling og komme i gang, kom alle 
Mads' brikker i spil og trykket blev stadig øget. Undervejs vandt Mads en kvalitet og 
bonde men det spillede ikke den store rolle. Til sidst blev trykket for meget og Mads 
kunne slutte af med en fin matsætning. Et mønsterparti fra Mads som udspillede sin 
modstander. 
  
Jan Rode spillede hvid mod en Caro-Kann Bronstein-Larsen åbning. Her valgte Jan ikke 
at følge det moderne system med fianchetto på kongefløjen for at stække sorts mulighe-
der på den åbne g-linie. I stedet valgte han lang rokade som sort også gjorde (og som 
sort plejer at gøre for at udnytte g-linien). Partiet blev meget jævnbyrdigt langt hen ad 
vejen men det var Jan som tog initiativet ved at skubbe sin c-bonde frem. Han ofrede 
sin h-bonde som blev slået af sorts dronning og derved opstod en skæbnesvanger for-
skel på de to spilleres stillinger: mens Jans dronning var klar til angreb eller til at støtte 
et angreb på dronningfløjen var hvids dronning strandet på h2. Sort måtte forsvare sig 
og træffe nogle svære valg. Pludselig var hans kongestilling åbnet og i en kritisk stilling 
fandt Jan det afgørende vindertræk - et ganske stille dronningtræk. Jans springer, tårn 
og dronning kombinerede godt sammen mod sorts konge, springer og tårn og da det 
blev mat i 4, valgte sort at opgive. Efter et stille og roligt udviklingsforløb havde Jan tryl-
let et angreb frem som fuldstændigt ændrede partiets karakter. Flot spillet af Jan.  
  
Det 3. parti med 25 træk blev vundet af Mads Boe som derved fik en fin debut på holdet. 
Mads havde hvid i en c3 Sicilianer. Efter nogle hurtige afbytninger fik Mads udviklings-
fordel og hans modstander fik ikke rokeret hvilket blev afgørende for partiets videre for-
løb. Den sort konge blev fanget i centrum og Mads lagde et stort tryk på d-linien som 
sort til sidst ikke kunne modstå. Ved et fint midlertidigt officersoffer vandt Mads et par 
bønder og senere en officer hvorefter sort opgav. Et lærerigt parti idet det illustrerer 
faren ved at forsømme udvikling. Mads spillede med alle sine tropper hvorimod en sort 
løber og et sort tårn kom aldrig i spil.  
  
Efter de 3 (forholdvis) korte så kom de 3 lange. Dagens længste parti blev spillet af Ni-
colai V. Pedersen. 87 træk blev det til hvoraf over halvdelen bestod af et tårn og bonde 
slutspil. Nicolai valgte en meget solid opstilling mod hvids Wienerparti og fik efterhånden 
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et vis tryk på hvids stilling ved et bondefremstød som blev forvandlet til en bondemajori-
tet på kongefløjen. Derefter skete der en del afbytninger og ved tidskontrollen var der 
blev nået frem til et slutspil hvor begge spillere havde et tårn. Nicolai stod noget bedre 
da han havde 3 bønder mod 2 på den ene fløj og 3 mod 4 (dog herunder to doblede) på 
den anden fløj. 3-2 bondemajoriteten blev afviklet til fordel for en 2-1 majoritet på den 
anden fløj. Ved præcist forsvarspil lykkedes hvid at holde remis og Nicolai trods opsli-
dende arbejde måtte nøjes med det halve point. 
  
Et andet langt og udmarvende parti blev spillet af dagens anden debutant på holdet Jan 
Petersen. Han havde sort og valgte et meget kreatvit måde at møde hvids Sokolsky 
(1.b4) på. Der var straks fyrværkeri på dronningfløjen og inden 7 træk var et par tårne 
blevet byttet af. Derefter faldt tempoet mens begge spillere udviklede deres brikker og 
rokerede. Hvid ofrede modigt et par bønder for aktivt spil hvilket førte til en hvid fribon-
de  på d6. Men samtidig havde Jan etableret et par fribønder på dronningfløjen. Han 
valgte at ofre tilbage med en kvalitet for hvids fribonde og efter dronningerne var blevet 
byttet af fulgte et langt og opslidende slutspil præget af høj kvalitet fra begge spillere. 
Jan etablerede terrænfordel med sin bondemajoritet men måtte udnytte alle sine mulig-
heder for fremskridt og kæmpe længe mod sejt modstand før sejren var i hus.  
  
Leif havde sort mod Engelsk åbning og midtspillet blev præget af en række små trusler 
som Leif rettede mod sin modstander. De første trusler blev afværget men som (vistnok) 
Kasparov har sagt: hvis man angriber 10 gange så vil det 10ende angreb lykkes. Til 
sidst kunne Leif true med at vinde en bonde og hvid kunne ikke forhindre det. Dronnin-
gerne blev byttet af til et slutspil hvor Leif havde en merbonde og to løbere mod løber og 
springer. I den slags stilling kan meget afhænge af, om springeren kan blive god. Dette 
potentielle problem blev løst ved at Leif byttede springeren af så slutspillet blev med 
ligefarvede løbere men stadig med en merbonde til Leif. Der fulgte en lang manøvre-
ringskrig hvor Leif igen viste sin slutspilkunst som kendetegnes med tålmodighed og fin 
timing. 
  
Mortens parti var også langt og opslidende. Han havde sort i en Caro-Kann Pannov-
Botvinnik hvor hvid spillede et tidligt c4-c5. Morten mente selv at han skulle have angre-
bet hvids c5 bonde noget tidligere end han faktisk gjorde og det må siges at være en 
korrekt bedømmelse. Hvid fik etableret en bondemajoritet på dronningfløjen og Morten 
kom under et langsomt tiltagende pres. Det lykkedes Morten at befæste sin stilling på 
denne fløj således at hvid ikke kunne komme videre. Det tvang hvid til at flytte sit an-
greb til kongefløjen og efter at det lykkedes hvid at bytte dronningerne og begge tårne af 
kunne hvids ekstra bonde på dronningfløjen gøre sig gældende. Morten kæmpede bravt 
og det var ærgerligt at hans indsats ikke blev kronet med i det mindste et halvt point.  
  
Vi slutter på første bræt hvor Kaido havde hvid i en Siciliansk Accelereret Drage. Partiet 
fulgte kendt teori indtil træk 11 hvor Kaido afveg og valgte en ny fortsættelse. Ved et 
mesterligt træk i den ny stilling kunne Kaido indfange sorts dronning hvorefter han stod 
til gevinst. Det blev til dronning for to lette officerer. Sorts eneste  stærke kort var hans 
to løbere men det fik Kaido stækket ved at ofre en kvalitet og afvikle til et vundet slutspil. 
En meget stilren og sikker sejr til Kaido. 
  
Resultatet blev en samlet sejr 6½-1½  og holdet kan se fortrøstningsfuldt frem til resten 
af sæsonen. 
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Dødsfald      
(Af Asger J. Andersen) 

 
Skanderborg Skakklubs største og mest kendte personlighed i klubbens 
historie, Robert Rode Pedersen, afgik ved døden anden juledag, 88 år 
gammel. Gennem 60 år var han et aktivt og særdeles afholdt medlem af 
klubben, og i en periode på en snes år var han formand. 
 
Rode har altid været en entusiastisk skakspiller, men han har også ta-
get sig tid til at snakke, ikke mindst med nye medlemmer og med børn. 
Ingen skulle føle sig fremmed eller til overs, og Rode har en stor del af 
æren for den gode trivsel, som hersker i klubben.  
 
Rode var en stærk skakspiller, en overgang mesterspiller, og det var en 
selvfølge, at han spillede i øverste klasse ved klubbens turneringer, og 
at han var fast mand på førsteholdet i holdturneringen.  
 
Rodes største og i særklasse vigtigste indsats er skoleskakken. Meget 
hurtigt fik han øjnene op for, at børn også kunne have fornøjelse af at 
spille skak – drenge var det dengang – og i 50’erne var der endnu ikke 
noget organiseret skoleskak. Men Rode samlede drengene i sin be-
skedne lejlighed, hvor der var højvande, når de mange ivrige og livlige 
drenge mødte op. Senere fik de et lokale i byen, og sammen med andre 
ildsjæle fik Rode bygget en god skoleskakklub op. Det stærke hold 
vandt flere danmarksmesterskaber og et enkelt nordensmesterskab. 
 
I de senere år var Rodes helbred ikke godt, men han fulgte ivrigt med i 
klubbens trivsel og turneringsresultater. Han opnåede den glæde at se 
klubbens førstehold spille i skakligaen, og glæden blev ikke mindre af, 
at hans søn Jan er fast mand på dette hold. 
 
Både i de aktive år og under hans sygdom i de senere år har hans hu-
stru Dagny været en kærlig og uvurderlig støtte. 
 
Vi er stadig mange ældre spillere i klubben, som i årevis har nydt godt 
af Rodes gode humør og hans glæde ved skakspillet. Mange af os blev 
også Rodes personlige venner, og vi kommer til at savne ham. Æret 
være Robert Rodes minde.   
 
     Asger J. Andersen 
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Løsninger  
 
 
 

Kombiner med Peter  
 
 

Opgave1. 
1...cxb4 2.Dxc6 og sort opgav, da han mister en officer for en bonde efter 2...Lxc6 
3.Sxe7+ Kh8 4.Sxc8 Txc8. 
 

Opgave2. 
1.Se4 Th6 2.Dxh6 gxh6 3.Sf6+ og hvid vinder en kvalitet. 
 

Opgave3. 
Hvid kan trække 1.f6+ Kxf6 (1...Txf6 2.Txc8) 2.Txc8 Txc8 3.Txh6+ og hvid vinder en 
officer. 
 

Opgave4. 
1...Se1 med trussel Sd3+ som vinder. 2.Txe1 Df4+ og hvid opgav. Hvis 3.Sxf4 Txe1#. 
Hvis 3.Kd1 De4 med trussel Db1# 4.Ta1 Dc2# 
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2012 KALENDER     
4 Tir. 24. jan. 2. runde, Byturnering, indledende 

4 Søn. 29. jan. Skakliga mod BMS i Skanderborg 

5 Tir. 31. jan. 3. runde, Byturnering, indledende 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skødstrup - Skanderborg II 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skanderborg II oversidder 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skanderborg IV, Hinnerup III 

7 Tir. 14. feb. 4. runde, Byturnering, indledende - vinterferie  

7 Søn. 19. feb. Skakliga mod 1968 i Skanderborg 

8 Tir. 21. feb. 5. runde, Byturnering, indledende 

9 Tir. 28. feb. Holdskak, Viby II - Skanderborg III 

9 Tir. 28. feb. Holdskak, Skanderborg IV – Hadsten 

9 Tor. 1.  mar. Holdskak, Åbyhøj - Skanderborg II 

10 Tir. 6. mar. 6. runde, Byturnering, indledende 

10 Lør. 10. mar. Skakliga, Dobbeltrunde i Odense 

10 Søn. 11. mar. Skakliga, Dobbeltrunde i Odense 

11 Man. 12. mar. Holdskak, Skanderborg III - Aros i VRS 

11 Man. 12. mar. Holdskak, Silkeborg IV - Skanderborg IV i Hadsten 

11 Tir. 13. mar. Holdskak, Skanderborg II - Århus/Sk. III i Skødstrup 

12 Tir. 20. mar. 7. runde, Byturnering, indledende 

13 Tir. 27. mar. Temaaften 

14 Tir. 3.  apr. 8. runde, byturnering, finale 

15 Tir. 10. apr. 9. runde, byturnering, finale 

16 Tir. 17. apr. Generalforsamling 

17 Tir. 24. apr. 10. runde, byturnering, finale 

18 Tir. 1. maj. Udsatte partier 

19 Tir. 8. maj. 11. runde, byturnering, finale 
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Skanderborg Skakklub  

 
afholder ordinær generalforsamling  
tirsdag, den 17. april 2012 kl. 19.00  

 
i klublokalerne, Sundhedscentret,  

Sygehusvej 7, Skanderborg  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

 
5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende  år 

 
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 3 dage før  

generalforsamlingen) 
 

7. Valg: 
 Kassereren Bjarne Tornbjerg 

Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Johansen 
   Colin Watson    

  (formanden, Anders Haarup og 
   bestyrelsesmedlem Allan Andersen 
   er ikke på valg dette år) 
 
 Bestyrelsessuppleanter Kell Hansen 
   Benjamin Christensen 
 
 Revisor Jørn Andersson 
 Revisorsuppleant Per Buttenschøn  

 
1. Eventuelt 


